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Deltagere  M=møtt – F= 

forfall 

  

Leder  

Adm. direktør Paul Martin Strand F 

Ass. adm. Dir Barthold Vonen F 

Medisinsk direktør Anne K. Fagerheim (møteleder) M 

Rådmann Nils Olav Hagen, Moskenes kommune (nestleder) M 

  

Øvrige kommunale medlemmer  

Jonny Karoliussen, rådmann Hadsel kommune M 

Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune M 

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune M 

Elisabeth Marie Larsen, rådmann Saltdal kommune M 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune M 

Ole Reidar Sollund, kommunalsjef helse og omsorg, Fauske kommune M 

  

Helseforetakets  øvrige medlemmer  

  

Trude Grønlund, klinikksjef  Psykisk helse- og rusklinikken F 

Bjørnar Hansen, ass. klinikksjef, Psykisk helse- og rusklinikken  M 

Jørgen Hansen, klinikksjef  Medisin F 

Tonje Hansen, fagsjef M 

Tove Beyer Kaspersen, klinikksjef  Hode/bevegelse M 

Sissel Juliussen, avdelingsleder kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten M 

Gro-Marith Villadsen, rådgiver NLSH M 

  

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann M 

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Merete Lian, UNIO F 

May-Britt Allstrin, YS F 

Karina Hjerde, LO F 

Inger Kristiansen, LO kommune  F 

Wenche Ongstad, LO kommune M 

  

Andre  

  

John A. Skarstad, Fylkesmannen i Troms M 

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset M 

Astrid Jacobsen, enhetsleder HR-avdelingen M 

Lena Arntzen, rådgiver samhandlingsavdelingen M 

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten M 

Steinar Pleym Pedersen, leder samhandlingsavdelingen M 
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Agenda: 

 
42/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 

43/2014 Godkjenning av referat/protokoll fra møtet i OSO 10.6.14 

44/2014 Samhandlingskonferansen 2014 – evaluering 

45/2014 Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser(KAD) – rapport første halvår 2014 

46/2014 Rekruttering av kjernepersonell 

47/2014 Kommunal medfinansiering – rus/psykiatri i Lofoten 

48/2014 Varslingsrutiner til kommunene når pasient er innlagt andre sykehus enn lokalsykehuset 

49/2014 Legers spesialiststruktur – og organisering av akuttmottak – høringsuttalelse. 

50/2014 Praksissykepleier i Vesterålen – 2 årig forsøksprosjekt 

51/2014 Forbruk av UNN og NLSH Bodø – ulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen 

52/2014 Utskrivningsklare døgn – pr. 1.9.14 

53/2014 Nye tjenesteavtaler – se kommunal behandling 

54/2014 Eventuelt 

55/2014  Referater 

 

 

 

Saksnr.  Saksfremstilling 

 
42/2014 

  
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Enstemmig 
 
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

43/2014 Godkjenning av referat/protokoll fra møtet 10.6.14 
 
 
 
Enstemmig 
 
 

Vedtak: 
 

1. Referatet/protokollen godkjennes. 

44/2014 Samhandlingskonferansen 2014 – evaluering 
 
Saksbehandler: Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO er tilfreds med Samhandlingskonferansen 2014 
2. OSO slutter seg til at konferansen 2015 arrangeres 10. og 11. juni på 

Thonhotellet i Svolvær. 
3. Det opprettes en programkomite med representanter for brukerne, 

arbeidstakersiden, kommunene og NLSH.  
4. Komiteen har følgende sammensetning: 

 
Partene oppnevner repr. i løpet av et par uker. Brukerrepr. Velges i f.k. møte i 
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Brukerutvalget 
 

5. Samhandlingsavdelingen organiserer arbeidet.    
 
 

45/2014 Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser- døgnopphold(KAD)  – rapport første 
halvår 2014 
 
Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen 
 
Enstemmig 

 

Vedtak: 

 

1. Oversikten over bruken av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser tas til 

etterretning. 

2. I forbindelse med årstallene for 2014, ber OSO om at kommunene i sine rapporter 

beskriver hvilke utfordringer som er erfart i forhold til iverksetting og drift av KAD-

plasser.  

3. NLSH inviterer KAD-kommunene til etablering av et KAD-forum som vil ha som 

hovedoppgave å utveksle erfaringer med henblikk på bedre utnyttelse av KAD-

plassene. Det forutsettes at repr. fra kommunene er 

kommuneoverleger/legevaktsleger/fastleger.  Kommuner som ikke har etablert KAD 

inviteres også til å delta med forannevnt personell. 

   

 

 

 
 

46/2014 Rekruttering av kjernepersonell – Lofoten og Vesterålen 
 
Saksbehandler: Astrid Jacobsen 
 
Som innledning til behandlingen ga Astrid Jacobsen en grundig redegjørelse om 
arbeidet som er gjort til nu. 
 
 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

1. OSO viser til både skriftlig og muntlig orientering knyttet til rekruttering av 
kjernepersonell i NLSH. 

2. OSO er tilfreds med framdriften i arbeidet, og ønsker å bli orientert videre. 
3. Kommunale repr. inviteres til å være med i de lokale rekrutteringsgruppene. 

Kommunene melder hvem som skal delta til samhandlingsavdelingen.  

 

 

47/2014 Kommunal medfinansiering – rus/psykiatri i Lofoten 
 
Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO viser til brev fra Vestvågøy kommune vedr. KMF. 
2. Idet det er knyttet usikkerhet til beregningen av kompensasjonstillegget og KMF 

i Lofoten av pasienter med rus- og psykiatridiagnoser, ber OSO direktøren 
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kontakte Helsedirektoratet for avklaring. 
 
 

48/2014 Varslingsrutiner til kommunene når pasient er innlagt andre sykehus enn 
lokalsykehuset 
 
Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen 
 
 

 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

 

1. OSO tar opplysningene til etterretning. 

2. Sykehus som behandler pasienter fra ”andre kjerneområder” skal utføre varslingsrutiner 

for pasienter som trenger kommunal oppfølging i tråd med gjeldende forskrift. 

 

 
 

49/2014 Legers spesialitetsststruktur – og organisering av akuttmottak, høring fra 
Helsedirektoratet. Styresaken til orientering.  
 
Saksbehandler: Anne K. Fagerheim. 
 
Som innledning til behandlingen ga Anne Fagerheim en grundig redegjørelse om 
sakskomplekset og styrets behandling. 

 

 

Styrets enstemmig vedtak: 

 

 
1.  Styret støtter intensjonen og målsetningene som ligger til grunn for forslaget 

om endret spesialitetsstruktur.  

2.  Styret viser til saksfremlegget og ber Helsedirektoratet ivareta de momenter 

som fremkommer saken. Pasientsikkerhet bør inn som et tema i de 

langsgående kompetansemoduler for alle spesialiteter. 

3.  Styret ser at forslaget om gastrokirurgi som vaktbærende spesialitet i kirurgi 

vil kunne få konsekvenser for den akuttkirurgiske beredskapen ved de 

minste sykehusene og ber Helsedirektoratet å vurdere dette forslaget opp 

mot den Nasjonale helse- og sykehusplanen når den foreligger.  

4.  Styret ber Helsedirektoratet om å beskrive nærmere hvilke konsekvenser 

forslaget vil få for de psykiatriske spesialitetene, spesielt vurdert opp mot 

funksjonen til distriktspsykiatriske sentre og intensjonen til Strategigruppe 

II.  

5.  Styret erkjenner at de tiltakene som foreslås både i forslaget til ny 

spesialitetsstruktur og i forslaget til Nasjonal veileder for organisering og 

drift av somatiske akuttmottak vil ha betydelige organisatoriske, 

driftsmessige og økonomiske konsekvenser for Nordlandssykehuset, spesielt 

i en implementeringsfase. Styret forutsetter at dette blir fullt kompensert for 

ved økte overføringene til foretakene.  
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Enstemmig 

Vedtak: 

 

1. OSO tar styrets vedtak til orientering. 

 
 
 

50/2014 Praksissykepleier i Vesterålen – 2-årig forsøksprosjekt i Vesterålen 
 
Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen 
 

Enstemmig 

Vedtak: 

1. OSO ser positivt på at det etableres en prøveordning i Vesterålen med 

praksissykepleier i 20 % stilling, og støtter den økonomiske fordelingen som er 

gitt/presentert i saken. 

2. OSO er enig i at sykepleieren bør ha sin hovedstilling i en av 

vesterålskommunene. 

3. OSO sender saken videre til den enkelte kommune for behandling. 

 

 

51/2014 Forbruk av UNN og NLSH – ulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen 
 
Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen 
 
Enstemmig 

Vedtak: 

1. OSO viser til SKDEs rapport ”Forbruk” av UNN og Nordlandssykehuset Bodø – 

ulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen” 

2. OSO vil takke for det grundige arbeidet som er gjort, og anmoder 

Nordlandssykehusets ledelse å gjøre rapporten kjent i aktuelle kliniske miljø, 

herunder også i kommunene. Dette kan skje på fagdager eller lignende. 

3. NLSH bes undersøke om SKDE kan bidra med forbruksmønster ved NLSH 

Bodø for kommunene i Salten.  

 
 
 

52/2014 Utskrivningsklare døgn – pr. 1.9.14 
 
Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
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1. OSO viser til vedlagte oversikt over antall utskrivningsklare pasienter for 

perioden 1.1.14 – 31.8.14. 
2. OSO tar oversikten til etterretning, samtidig som en oppfordrer kommunene til å 

vurdere læring av hverandre. 
3. Om ønskelig kan Samhandlingsavdelingen bidra til regionvise 

erfaringssamlinger.  
 
 
 
 

53/2014 Nye tjenesteavtaler – sen kommunal behandling 
 
Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen 
 
Bodø kommune og Sortland har behandlet saken, men en inkurie har ført til at vedtak 
ikke er oversendt etter vedtaksdato. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. OSO ber administrasjonen sende en påminnelse til de kommunene som ikke 
har behandlet saken. 

 
 

54/2014 Eventuelt 
 
Ingen saker 
 
 

55/2014 Referater 
1. Utskrivningsklare pasienter 2013 – oversikt over ”kredittdøgn” 
2. Værøy kommune – tilleggsformulering tjenesteavtale nr. 4 
3. Brev til kommunene av 8.7.14 – innspill til OSO-saker 
4. Oppdragsdokumentet 2014 – tilleggsdok. etter Stortingets behandling av Prop. 

93 S (2013-2014)  
5. Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen – 

utbetaling  2014. Brev fra Hdir.  
6. Sommerstenging – sykehus i Helse Nord 
7. Praksiskonsulent Jannicke Fosdahl – oppsigelse 

 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
1. Referatene tas til orientering. 

  

 


